GRIN DST ED BADM IN T ON K L UB
7200 GRINDSTED

Punkter på
dagsordenen:
Deltagere:

Referat fra bestyrelsesmøde
Den 19. november 2015 Kl. 17.30 i Magion
Referatnotater:

To do

Tilstede:
Erik Thøgersen(ET)formand
Karsten Westergaard(KW)næstformand
Mie Hovmøller (MH) kasserer
Mette Krusborg Madsen (MM) USUformand
Lene Bjerre (LB)sekretær
Afbud:

1. Godkendelse af
dagsorden
2. Godkendelse af
referat fra
bestyrelsesmøde d.
8. oktober 2015

Godkendt

3. Opfølgning fra
seneste
bestyrelsesmøde

Intet

4. Siden sidst,
orientering fra
formanden

Medlemstallet er nu kun 228 mod 257 sidste år. Skolereformen
har nok en stor del af skylden for det faldende medlemstal.

Godkendt

Ekstraordinært møde i BKI d. 23. november. Vedrørende
BKI´s fremtid.

ET

Orientering om brugen af foreningsportalen d. 24. november.
ET tager af sted og orienterer ved næste møde.

ET

Der har været afholdt netværksmøde med Badminton Danmark
og DGI og de omkringliggende kommuner. For at dele
erfaringer omkring rekruttering af medlemmer m.m. Nyt
netværksmøde d. 12. januar 2016.
5. Nyt fra
kassereren

Der mangler stadig en del kontingenter. Det er vigtigt at de
enkelte spillere bliver hjulpet til det nye betalingssystem, hvis
det er årsagen til de manglende indbetalinger.
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6. Hjemmesiden/
håndbogen

Stor ros til Kurt for, at tingene hurtigt bliver lagt på
hjemmesiden, når der bliver sendt noget  fungerer rigtig godt
Vi taler om, at det vil være en idé at få et link til
facebookgruppen på hjemmesiden
MSU har ajourført håndbogen 

7. GBK i fremtiden

Foreningstesten er en test der er nem at gå til. Værktøj til at
bruge i foreningsudvikling. ET vil kontakte Bo Wendel og Line
de Place fra DGI for at høre mere. Til det kommende
bestyrelsesmøde vil vi blive orienteret om det videre forløb.

8. Nyt fra
udvalgene

For uddybning af, hvad der foregår i de forskellige udvalg,
henvises til de respektives referater

ET

Seniorspillerudvalg SSU
God tilslutning til SparekasseCup senior
Ungdomsspillerudvalg USU
Sjov fredag aflyst, da det ikke blev ordentligt kommunikeret ud
Der mangler frivillige til USU, da der er alt for mange opgaver
Holdturneringerne er startet.
Motionsspillerudvalg MSU
Der er sendt rykkere til dem der mangler betaling
Stævneudvalg STU
De 3 almindelige stævner er godt overstået.
Nye tiltag har fungeret godt, men der vil være lidt justeringer
Tilbagegang på de tilmeldte til stævnerne
Der overvejes at lave stævnekalender med ca. 4 stævner til
næste sæson, så spillerne i klubben kan tage samlet af sted, som
vi gør til Ikast.
Sponsorudvalg SPU (julekalender)
Salget er gået forrygende, alle solgt
Bladudvalg BLU
Bladet er snart klar, men der har manglet indlæg. Det ligger
derfor stadig åbent, om det er her vi skal bruge vores ressourcer

ET, KW

Uddannelsesudvalg UDU
Vi skal have arrangeret træner kursus internt, hvor vi også
inviterer trænere fra de omkringliggende klubber.
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9. Udtrækning af
præmiespil for
december
10. Evt.

Udtrækning december 2015
10, 21, 37, 51, 54, 74, 77, 91, 142, 143
Lene bestiller mad til udvidet bestyrelsesmøde 10. december
Mødet slut kl. 21.10

Erik Thøgersen

Karsten Westergaard

Mie Hovmøller

Lene Bjerre
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